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Update #4 

16 juli 2021 

Project ‘Innovatie & professionalisering Bbz’ 
Versnellen digitalisering en vergroten expertise en 
personele inzet 

Na het aflopen van de Tozo-periode verwachten we een flinke toename van het aantal Bbz-
aanvragen. Om deze grote toename zowel op dat moment, als in de verdere toekomst te kunnen 
verwerken, zijn digitalisering én het vergroten van expertise en personele inzet voor gemeenten 
noodzakelijk.   
 
Als PPO Nederland zijn we hiermee aan de slag, samen met onder andere VNG, Divosa en andere 
gemeenten met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Via updates 
blijven wij communiceren over de voortgang hiervan. 
 

DIGITALISERING 
 
Bewijsstukken 
Er is een nieuwe versie van het model (digitaal) aanvraagformulier en het digitaal aanvraagproces 
Bbz gemaakt. In deze versie zijn de bewijsstukken om bij de aanvraag uit te vragen opgenomen. De 
bewijsstukken staan zowel in de bijlage als bij de relevante vragen in het model aanvraagformulier. 
Er is onderscheid gemaakt tussen bewijsstukken die bij de aanvraag zelf kunnen worden opgevraagd 
en bewijsstukken die opgevraagd kunnen worden ten behoeve van nader onderzoek (dus na de 
aanvraag).  
  
Voor het opvragen van bewijsstukken gelden verder een paar uitgangspunten. Ten eerste is het voor 
een belangrijk deel gemeentelijk beleid wélke bewijsstukken worden opgevraagd bij een aanvraag. 
Gemeenten hebben  hier dus een eigen afweging in te maken. Ten tweede is het van belang om niet 
meer bewijsstukken op te vragen dan nodig is. Immers, alleen zaken die relevant zijn voor de 
afhandeling van de aanvraag mogen bij de ondernemer worden opgevraagd. En als laatste geldt dat 
het de voorkeur heeft om informatie te gebruiken die beschikbaar is in overheidsregistraties in plaats 
van bewijsstukken bij de ondernemer op te vragen.  
 
ICT Practice – versturen besluiten via MijnOverheid 
Het Bbz-proces is na het behandelen van de aanvraag nog niet gereed. Het besluit moet immers nog 
worden verstuurd naar de ondernemer. Bureau Zelfstandigen Fryslân doet dit via de berichtenbox 
van MijnOverheid. In dit document lees je welke stappen je daarvoor moet ondernemen. 
 
Feedback, vragen en/of suggesties? 
We ontvangen graag feedback van jou op de producten. Heb je opmerkingen, aanvullingen of vragen 
hierover? Laat het weten aan Peter Seignette (VNG, peter.seignette@vng.nl). 

https://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2021/07/Model-Digitaal-Aanvraagformulier-Bbz-versie-1.0.pdf
https://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2021/07/Digitaal-aanvraagproces-Bbz-versie-1.0.pdf
https://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2021/07/Digitaal-aanvraagproces-Bbz-versie-1.0.pdf
https://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2021/07/Versturen-van-beschikkingenbrieven-vanuit-de-Suite-van-Centric-naar-MijnOverheid.pdf
mailto:peter.seignette@vng.nl
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EXPERTISEAANBOD 
 
Toolkit Bbz 
De handreiking Bbz is vanaf nu beschikbaar op onze website. De handreiking is een onderdeel van de 
totale toolkit Bbz en is samen met Stimulansz tot stand gekomen. Alle onderdelen van die toolkit zijn 
zo goed als gereed en ook allemaal beschikbaar op onze website. We zijn op dit moment nog bezig 
om al deze onderdelen in een handig format te plaatsen. 
 
Scholingsprogramma 
In de vorige update hebben we aangegeven dat Stimulansz bezig is met een training voor 
leidinggevenden. Deze training is nu gereed. Het betreft een ééndaagse training die speciaal gericht 
is op leidinggevenden die werkzaam zijn in de Bbz. 

 
Uitwisselingsprogramma  
Samen met Stimulansz zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het uitwisselingsprogramma 
waarmee we waarschijnlijk in november willen starten. Dan zijn we als gemeenten/organisaties sinds 
1 oktober weer volop met Bbz bezig en kunnen we de eerste vragen en ervaringen met elkaar delen. 
Hierover volgt op zeer korte termijn meer informatie. 
 
Communicatiemiddelen Bbz 
Wij hebben een bestand gemaakt waarin jullie als gemeenten inspiratie op kunnen doen als het gaat 
om communicatie over Bbz, oftewel hoe je de doelgroep kunt bereiken en informeren. Mochten 
jullie hier nog goede aanvullingen op hebben, laat dit dan vooral weten. Wij voegen ze graag toe. 

 
Vragen en suggesties? 
Heb je vragen of suggesties? Of wil je meer informatie? Dan kun je contact opnemen met ons:   

- Voor de handreiking en/of toolkit: Rudi Neijenhuis (Gemeente Eindhoven, 
r.neijenhuis@eindhoven.nl)  

- Voor scholing, kennisuitwisseling, werving of communicatie: Simone Keuper (ROZ, 
s.keuper@rozgroep.nl) 

 

 
 
PPO Projectteam ‘Innovatie en professionalisering Bbz’ 

- Simone Keuper (ROZ) – projectcoördinatie 
- Jannie van den Berg (Zelfstandigenloket Flevoland en voorzitter PPO) – aanjagen en expertise 
- Wim Scholte (Bureau Zelfstandigen Fryslân) – aanjagen en expertise 
- Peter Seignette (VNG) – digitalisering  
- Rudi Neijenhuis (gemeente Eindhoven) – toolkit/handreiking 
- Sharon Leuveld (ROZ) – communicatie   

 

https://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2021/07/Handreiking-Bbz-PPO-en-Stimulansz-juli-2021.pdf
https://www.pponederland.nl/innovatie-bbz/
https://www.stimulansz.nl/training/bbz-voor-leidinggevenden/
https://www.pponederland.nl/wp-content/uploads/2021/06/Communicatiemiddelen-Bbz.pdf
mailto:r.neijenhuis@eindhoven.nl
mailto:s.keuper@rozgroep.nl

